
 

 
Turismul balnear, domeniu strategic de dezvoltare pentru Regiunea Centru 

Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania a avut astăzi, 19 martie, o ședința 

festivă la Târgu-Mureș cu prilejul împlinirii a cinci ani de activitate. La ședința 

care a avut loc în sediul Consiliului Județean Mureș au fost prezenți domnul Péter 

Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș și al Clusterului Regional 

Balneoturistic Transylvania, domnul Vajda Lajos, managerul clusterului 

balneoturistic, domnul Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronale a 

Turismului Balnear din România și alți reprezentanți ai membrii clusterului.  

Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania a fost înființat în 2014 și implică 

peste 50 de actori al domeniului din toată România cu activitate în Regiunea de 

Dezvoltare Centru. Organizația și-a propus să contribuie la dezvoltarea domeniului 

balnear și implicit la îmbunătățirea stării de sănătate a populației.  

În cei 5 ani de activitate a clusterului s-a cristalizat un concept sustenabil privind 

reconstituirea culturii balneare la nivelul stațiunilor aparținând Regiunii Centru în 

concordanță cu  Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă.  

Conceptul prevede 7 componente elementare care trebuie să funcționeze în 

sinergie pentru un fenomen turistic sănătos și sustenabil: natura înconjurătoare, 

aspectul stațiunilor, bazele de tratament și resursele naturale, specialiștii în 

balneologie, specialiștii în turism, comunitate și grupul țintă.   

Dezvoltarea stațiunilor ar putea să reprezinte un etalon național și internațional, 

prin implementarea proiectelor pilot, integrate și multidisciplinare. Dar pentru 

asta, este esențială colaborarea între agenți economici, universități și centre de 

cercetare, administrații publice locale și centrale și organizații catalizator. 

Această colaborare liberă și pro-activă înseamnă de fapt un cluster funcțional în 

care actorii sunt motivați să conlucreze prin beneficii financiare directe ci prin 

dorința de a contribui la dezvoltare, aspect subliniat de președintele Consiliului 

Județean Mureș, Péter Ferenc, care este și președintele Clusterului.  

”Județul Mureș și Regiunea Centru este zona cu cel mai mare potențial turistic și 

cel mai mare potențial în domeniul balneoclimateric. Am considerat că lucrând 

împreună cu actorii implicați în acest domeniu din Regiunea Centru putem să 

facem lucruri bune. Clusterul are un rol de catalizator în acest domeniu și este 

foarte important, nu să schimbăm ci să îndreptăm viziunea asupra acestui 

domeniu. Rolul administrației publice locale, cât și rolul organizațiilor patronale, 

a societăților comerciale este foarte important. În acest moment, în Regiunea 

Centru există stațiuni balneare foarte bine dezvoltate, dar sunt și foarte multe 

stațiuni care sunt într-o stare deplorabilă. Noi trebuie să ne gândim la 



 

dezvoltarea Regiunii prin dezvoltarea acestui domeniu în baza unei strategii și 

consider că aici trebuie să continue buna noastră colaborare și eu sper ca aceasta 

să continue. Cu acest potențial pe care îl are România și în primul rând Regiunea 

Centru pentru dezvoltarea acestui domeniu cred că ne-ar permite să trăim numai 

din turism. Nu ne dorim doar stațiuni frumoase ci care să servească, în primul 

rând, sănătatea cetățenilor”, a declarat Péter Ferenc. 

Un aspect important discutat de participanții la reuniune a fost realizarea de 

demersuri la nivelul Guvernului astfel încât turismul balnear să fie considerat un 

domeniu prioritar al strategiei naționale de dezvoltare, dar și în vederea creării de 

programe orientate către specificul fiecărei Regiuni. 

În Regiunea Centru există 34 de stațiuni turistice cu potențial de dezvoltare a 

turismului balnear, iar această formă a turismului este inclusă ca domeniu de 

excelență în Strategia de Dezvoltare Inteligentă a Regiunii. 

”Nu așteptăm neapărat ajutoare financiare din partea Ministerului Turismului. 

Avem 34 de stațiuni cu potențial balnear la nivelul Regiunii Centru și aici trebuie 

să avem o concepție, trebuie să avem un statut special pentru stațiunile din 

Regiunea Centru. Fiecare Regiune are un potențial extraordinar, dar e alta 

situația în Moldova și alta în Transilvania. Trebuie să avem o abordare regională, 

specifică mentalității din fiecare regiune și aici trebuie să venim cu o schimbare. 

Nu putem aștepta din partea Ministerului Turismului să gestioneze această 

problemă. Nu trebuie să copiem modele, degeaba copiem modelul din Ungaria 

pentru că tot vom fi în urma lor cu 10-15 ani. Avem posibilități enorme în 

România. Dorim să cooperăm cu Guvernul nu să așteptăm ajutoare ”, a arătat 

Vajda Lajos, vicepreședinte Asociația Clusterelor din România. 

Reprezentantul investitorilor din turismul balnear, Nicu Rădulescu a arătat că 

așteptările oamenilor de afaceri de la Guvern vizează o serie de puncte clare, dar, 

cea mai importantă este cea legată de seriozitatea executivului în ceea ce 

privește dezvoltarea acestui domeniu. 

”Eu mă aștept, în primul rând, la seriozitate. Aș dori ca ceea ce discutăm să se 

materializeze în practică. Aștept să existe înlesniri pentru investitori, de 

exemplul problema profitului reinvestit sau reașezarea pe baze corecte a taxelor, 

ar trebui să avem programe prioritare de dezvoltare multianuale, ar trebui să fie 

poate mai responsabili cei care trimit pensionarii în stațiunile balneare, să nu-i 

trimit doar 2-3 luni de zile ci să-i trimită de la începutul până la finalul anului. 

Aș dori menținerea voucherelor de vacanță pentru ca românii să-și cunoască țara 

din interior și mă aștept să existe într-adevăr la nivelul Guvernului preocuparea 

pentru această formă de turism să revină pentru că este foarte ușor, dar nu se 



 

poate realiza decât printr-un efort comun ”, a arătat Nicu Rădulescu, 

președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România. 
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